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Nieuwsbrief 9 oktober 2020
Presentatie van de rijders 8 oktober 2020:
Gisteren vond de presentatie van de rijdersgroep in Van der Valk hotel Ridderkerk. Onze 4 rijders:
Richard van Schie, Rienk Engele, Douwe Boonstraat, Leon Wenteler stonden fris op het podium met
de sterke wil vanaf 24 oktober de Cup wedstrijden te gaan rijden in het marathonschaatsteam. Zij
zullen vergezeld van hun coach/ploegleider Linda Bouwes en Aad de Haas hun wedstrijden gaan
rijden. Ze kijken ernaar uit.

Via deze link kunt u het filmpje bekijken waar de rijders worden gepresenteerd.

https://www.facebook.com/TeamSportchaletViehhofen/videos/390372852095075/?sfnsn=
mo

Deze opening werd gecombineerd met de presentatie van het Sportchalet Viehofen team
wat dit jaar uitkomt met 6 rijders in de A-divisie. Vorig jaar zijn we gezamenlijk opgetrokken
met ieder een team in de B-divisie. Dit jaar zal Sportchalet Viehofen zich laten zien in de Adivisie.

Livestream van de wedstrijden:
Vanwege het feit dat het ernaar uitziet dat de Cup wedstrijden gereden zullen worden
zonder publiek dan wel met een gering aantal personen heeft Groenehartsport.nl ervoor
gezorgd dat er een 4-tal wedstrijden uitgezonden worden via de live stream, zoals u wellicht
eerder ook bij de A-divisie en het damesteam heeft kunnen zien.

Dit geldt voor de wedstrijden op:
24 oktober 2020 Marathon Cup
27 november 2020 Trachitol Trophy
30 januari 2021 Cup 9
27 februari 2021 Marathon Cup finale

Amsterdam
Den Haag
Heereveen
Leeuwarden

Zo is een ieder in de gelegenheid de betreffende wedstrijden te volgen.
Wij hopen zo tegemoet te komen aan het feit dat het een stuk moeilijker wordt om de
wedstrijden feitelijk te bezoeken, zo houden we toch aansluiting met de rijders, sponsors,
donateurs en overige belangstellenden.
Hoewel wij door het coronavirus gedwongen zijn tot een andere aanpak/creatieve wijze om
de aansluiting te houden met de rijders, hopen wij toch met z’n allen weer een mooi seizoen
te kunnen hebben op sportief gebied. Wij wensen de rijders, donateurs, begeleiding en u
allen een heel goed winter/schaatsseizoen toe!
Wij hopen u later bij de nodige nieuwsactiviteiten weer op de hoogte te stellen. Voor het
meest actuele nieuws verwijzen wij u naar de website www.groenehartsport.nl

Tot ziens!
De sponsors

